
Rikastame Eesti koole heade õppematerjalidega – finantshariduse 
õppematerjalide konkurss „Rikas elu“

Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus kuulutab välja finantshariduse õppematerjalide 
konkursi „Rikas elu“, mille eesmärk on pakkuda uudseid ideid eraisiku rahanduse ja majanduse 
õpetamisel ja sidumisel põhikooli õppekavaga.

Teabekeskuse korraldatud uuringud viitavad, et Eesti inimeste teadmised pere rahaasjade ajamisest
on küllaltki nõrgad. Samas on inimeste ootused haridussüsteemile rahaalaste teadmiste andmise 
osas päris suured.

Maailm muutub ja noored vajavad üha enam teadmisi, kuidas orienteeruda maksete, kaartide, 
säästmise, laenamise ja digitaalse raha maailmas, kus kulutamist rõhutatakse enam kui säästmist. 
Lapsed pärivad meie riigi koos demograafilistest muutustest tuleneva majandusolukorraga. Kui 
õpetame noori juba varakult rahaasju kindlalt ja vastutustundlikult korraldama, saavad nad tulevikus 
paremini hakkama probleemide lahendamisega nii eraisiku kui ka riigi tasandil.

Et vastata paremini ühiskonna vajadustele ja ootustele, soovib ka teabekeskus omalt poolt anda 
panuse, sellest ka konkurss „Rikas elu“. Konkureerima on oodatud kõik, kes soovivad edendada 
noorte rahandus- ja majandusalaseid teadmisi ja oskusi: õpetajad, õpilased, tudengid, 
majandusspetsialistid, emad-isad, vanavanemad ja muud huvilised.

Millised on ootused konkursitöödele?

Konkursile on oodatud 7.–9. klassi ühiskonnaõpetuse, majanduse, ajaloo või matemaatika tundides 
kasutamist leidvad materjalid, mis võimaldavad sisustada vähemalt kaks 45 minuti pikkust koolitundi.
Materjalideks võivad olla:

 tunnikavade komplektid ja töökavad;
 kontrolltööde ja/või töölehtede komplektid;
 esitlused;
 testid;
 muud õppematerjalid, näiteks rühmatööde juhendid, uurimistööd, juhtumianalüüs jne.

Materjalid peavad olema praktilised ja kooskõlas riikliku õppekavaga (www.oppekava.ee). 
Lisaväärtust loovad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite ja aktiivõppemeetodite 
kasutamine, võimalus siduda õppematerjali teiste ainetega, hindamisjuhendite olemasolu ning viited
muudele kasutatavatele materjalidele.

Pakume omalt poolt välja valiku teemadest, ent osaleja ei pea end tingimata alltoodud teemadega 
piirama:

 Raha ja sissetulekud
 Eraisiku rahanduse ja majanduse olulisemad mõisted
 Vajadused ja võimalused erinevatel eluetappidel – säästmine ja kulutamine
 Igapäevased rahaasjad, rahaliste eesmärkide seadmine ja pere-eelarve planeerimine
 Maksed ja arveldused
 Laen ja krediit
 Säästud ja investeeringud
 Riskide juhtimine
 Pension
 Finantsmaailmas orienteerumine ja pädevate otsuste langetamine
 Tarbija õigused ja majanduslike probleemide lahendamine

Oodatud on nii individuaalsed kui ka grupitööd, mille hindamise põhimõtted on ühtsed. Iga osaleja 
või osalejate meeskond võib esitada piiramatul arvul võistlustöid.



Millised on nõuded esitavatele töödele?

1. Võistlustöö tuleb saata või tuua A4 formaadis trükituna, pealkirjastatult ja märksõnaga varustatult
Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskusesse aadressil Liivalaia 8, Tallinn 15040. Lisaks palume 
tööd esitada elektrooniliselt aadressil konkurss@teabekeskus.ee.
2. Iga töö juures peab olema suletud ja märksõnaga tähistatud ümbrik, millel on osaleja(te) andmed
(nimi, amet/kursus/klass/kool, kontaktaadress, telefon, e-posti aadress) ja esitatud töö CD-l.
Ümbrikud autori(te) andmete ja andmekandjatega avatakse pärast tööde hindamist.
Nõuetekohaselt vormistamata tööd hindamisele ei kuulu.
Tööde saatmise või toomise tähtaeg on 30. oktoober 2010. Arvesse lähevad ka postiga saadetud 
tööd, mille ümbriku postitemplil on hiljemalt 30. oktoobri kuupäev.
Kõik nõuetele vastavad tööd avaldatakse internetis ja need on avalikult kasutatavad kõigile 
soovijatele. Teabekeskus juhib pedagoogide tähelepanu Dolceta tarbijahariduse veebilehele
www.dolceta.eu/eesti koondatud konkursitöödele, mida pedagoogid saavad õppetöö planeerimisel 
kasutada.

Kuidas töid hinnatakse?

Töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad Andres Arrak (Mainori Kõrgkool), Indrek Riigor (Eesti 
Ajalooõpetajate Seltsi esimees), Elbe Metsatalu (Majandusõpetajate Seltsi esinaine), Piret Suitsu 
(Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse juht), Terje Veide (Eesti Koolitusjuht 2009, 
Swedbanki personaliarenduse spetsialist).
Žürii oma otsuseid ei kommenteeri.

Hindamisel arvestatakse töö:

 rakendatavust ehk võimalust konkursitööd efektiivselt õppematerjalina kasutada;
 originaalsust ehk kasutatud uudseid ideid ja lahendusi;
 õpetaja- ja õpilasesõbralikku esitlust;
 asjakohasust ehk töö vastavust riiklikule ainekavale ja seotust igapäevase elu ja mõistliku 

majandamisega.

Millised on auhinnad?

Žürii määrab kuuele paremale tööle preemiad:

I preemia – 10 000 krooni
II preemia – 7000 krooni
III–VI preemia – 5000 krooni

Enamkasutatud materjali eripreemiana anname välja 5000 krooni. Eripreemia saaja selgub
keskkonnast alla laetud tööde pingerea ja teabekeskuse korraldatud küsitluse alusel 1. juunil 2011.
Žürii jätab endale õiguse auhinnafond vajadusel ümber jagada.

Kontakt:
Piret Suitsu
Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus
Tel 509 7874; e-post: Piret.Suitsu@teabekeskus.ee; www.teabekeskus.ee

Sõltumatu info ja praktiliste nõuannete pakkumiseks loodud Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus on Rootsis 
tegutsenud juba üle 50 aasta. Aastal 2010. alustas keskus oma tegevust Baltimaades. Teabekeskuse ülesanne 
on analüüsida eraisikute ja perede rahalist seisu mõjutavaid tegureid ning anda infot laenude, maksete, 
säästmise ja rahaasjade turvalisuse kohta. Teabekeskuse on ellu kutsunud Swedbank, kuid töötab panga 
igapäevatööst iseseisvana, et pakkuda neutraalset rahandusalast infot.


